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 چکیده

. یقینا مهمترین نشاانگر بازده مموز  در ی  ناا  مموزشای عملدرد تیصایلی یادگیرندگان اسات

تأثیر بسزایی در هدایت تیصیلی   وکند  ای پیدا میاین موضوع در پایه نهم تیصیلی اهمیت ویژه

این پژوهش با هدف تدوین مدل علی عملدرد تیصاایلی بر اساااو باورهای هوشاای و   .منها دارد

 با همبساتگی نوع از مموزان پایه نهم انجا  شاد. رو  پژوهشپذیری شاناتتی در دانشانعطاف

پایه نهم شااهر   پساار و دتتر مموزاندانش تمامی مماری جامعه بود. ساااتتاری معادالت مدل

 از با اساتفاده مموزدتتر( دانش217پسار،  218) 450 بودند که  97-98تهران در ساال تیصایلی

پژوهش  شد. ابزارهای انتخاب نمونه عنوانبه چندمرحله ای ایتوشه تصادفی گیرینمونه رو 

(،  2006یتس)وهوشی عبدالفتاح(، باورهای1383بود از پرسشنامه عملدرد تیصیلی درتاج)  عبارت

(. به مناور تجزیه و تیلیل داده ها از روشااهای  2010و وندروال)پذیری شااناتتی دنیسانعطاف
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در این پژوهش  ممده بدسات مماری ضاری  همبساتگی و معادالت سااتتاری اساتفاده شاد. نتای 

و   =R  590/0حاکی اساات میزان ضااری  همبسااتگی چندگانه بین متدیرها در پژوهش حاضاار

می باشااد که نشااان دهنده همبسااتگی    =R2 348/0مجذور ضااری  همبسااتگی بین متدیرها  

 معنادار و با میزان متوسط بین متدیرهای پیش بین و مالک می باشد.

شااده از براز  های نیدویی براز ، مدل تدوین شااات  به  ها حاکی از من بود که با توجه یافته 

مطلوبی برتوردار اسات. الز  به ککر اسات در مدل مفروا اثر ضاری  مسایر اساتاندارد مساتقیم  

( معنادار اسات، همننین اثرضاری   β=.461 , P< .001باورهای هوشای بر عملدرد تیصایلی ) 

( معنادار  β= .661 , P< .001)   پذیری شاناتتی بر عملدرد تیصایلی مسایر اساتاندارد انعطاف 

پذیری شااناتتی، قدرت تبیین نمرات باشااد. بنابراین هر دو متدیر باورهای هوشاای و انعطاف می 

 استاندارد عملدرد تیصیلی را دارند. 

 مموز ، عملدرد تیصیلی  پذیری شناتتی ، باورهای هوشی ، دانش: انعطافهاکلید واژه

 

 :  مقدمه

  در   مموزشاای  ناا   موفقیت  دهندهنشااان  جامعه، هر دانش مموزان  تیصاایلی  پیشاارفت و  موفقیت

(   740:  2015 دیگران،  و 1بگیر) اساات  من جامعه  فردی  نیازهای  رفع به توجه  و  یابیهدف  زمینه

مموزان و کیفیات  هاای ارزیاابی یاادگیری دانشباه عنوان یدی از شاااات   2عملدرد تیصااایلی.  

، 3) چنبه طور گسااترده مورد مالحاه قرار گرفته اساات  مموز  معلمان طی سااالهای متمادی  

انتخاب رشاته و مالک هدایت   سااز درعملدرد تیصایلی از مهمترین عوامل سارنوشات (.52:  2015

  4جانسان   همننان که  .بخشادوساو و جهت میبه تیصایل من سامتتیصایلی پایه نهم اسات که  

  شاناتتی   پیوساته همبه  هایتوانایی: اسات  کرده تعریف  چنین را  تیصایلی  نیز عملدرد(  2004)

 برای  یابد،  تسالط شاده  داده  معیار براسااو  اطالعات تیصایلی بر  تا  ساازدمی  قادر را  یادگیرنده  که

 (.1394،)پارساییکند    کس  بعد  تیصیلی  سال برای  را  الز   توانایی  که این
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 ، 3ریزیبرنامه  ،2هیجانیتأثیرات   ،1تودکارممدی  تیصاایلی،  عملدرد عوامل موثر بر دسااته  از

 (1383)  درتااج  تیصااایلی  بااشاااد کاه باا مزمون جاامع عملدردمی5انگیز  و   4پیااماد  کنترل  عاد 

 .شودسنجیده می

  بر   نه تنها   کنند می   تدوین  تود   تیصااایلی   های موقعیت  برای   مموزان دانش  که   اهدافی  بررسااای 

  و   موری تاب   پذیری، انعطاف   روان،  سااالمت   تواند می   حتی  بلده   گذارد، منان اثر می   تیصاایلی   عملدرد 

:  1397قاادراف،    باازاروی   و   سااایفی )   دهاد   قرار  تاأثیر  تیات  نیز   را  منهاا   اجتمااعی  و   فردی   ساااازگااری 

های سایساتم مموزشای نیز منعدس  رونده جهان امروز در نیازمندی ماهیت به سارعت پیش (. 1264

افرادی اسات که عالوه بر عملدرد تیصایلی باال تود را . این فضاای جدید مساتلز  تربیت شاود می 

 افت  همنون   مشادالتی   مموزشای،   ناا   در   وقتی .  رو مماده ساازند برای رویارویی با چالشاهای پیش 

  شااخصاایتی و   شااناتتی،   انگیزشاای،  عوامل  از   دهد، می  ُرخ   ضااعیف   تیصاایلی   عملدرد  و   تیصاایلی 

: 2018  دیگران،  و   6ماارنگو )   شاااود ی م   یااد   ضاااعیف   عملدرد   این   علال   باه عنوان   متعاددی،   مییطی 

 و  روانی  زیسااتی،  متعدد  تأثیر ابعاد  تیت  تیصاایلی  . با توجه به مننه ککر شااد، عملدرد ( 192

 عوامل  و  تانواده،مموزشاگاه  مموز،  دانش  شارایط  گروه  چهار  در  عوامل  این  می گیرد.  قرار  اجتماعی 

عملدرد   مجموع  در  لذا  شااوند، می  بندی  دسااته  مدرسااه  از  تارج  مییط  و  اجتماع  به  مربوط 

  تیصایلی  زندگی    .باشاد  می  او  بیرونی  مییط  و  مموز  دانش  شارایط  از  ناشای  مموز  دانش  تیصایلی 

 پیشارفت  دارد .می دانیم که  فراوان  تأثیر  زندگی  ابعاد  ساایر  بر  از دساته عوامل بیرونی اسات که 

 به  مموزان نسابت  دانش انگیز   ساط   افزایش  برای  معلم  و   اثر دارد    یادگیری  در  مموزشاگاهی 

 و  بخشاد  بهبود  را  یادگیری  شارایط  تا  کند  ساعی  باید  درسای،  مختلف  های  موضاوع  یادگیری 

 و  یابند  دسات  موفقیت  به  مموزان  دانش  طریق  این  از  تا  دهد  افزایش  را  تودمگاهی دانش مموزان 

سایف،   از  نقل  ؛ به 1982،  7کنند )بلو   کسا   نفس  به  اعتماد  یادگیری،   و  تود  توانایی  به  نسابت 

1395 .) 

 فرهنگی، نار از( گوناگون افراد ها و موقعیت با رویارویی و اجتماع به ورود برای فرد هر
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 شاخصایتی و ویژگی های روانی مقاو  سااتتارهای نایر ابزارهایی و...( به اجتماعی اقتصاادی،

 وقوع می به شاناتت درباره یادگیرندگان باورهای بافت در تفدر و یادگیری  .دارد نیاز مناسا 

 کند.می تدییر فرهنگی و اجتماعی شخصی، عوامل از تابعی عنوان به که پیوندد

نتای   .  شاود می   درک  و   تفسایر   جامعه  در   مختلف  طرق  به   یادگیری   مشادالت   و  هو    اتیولوژی 

 موضاااوع  و  هو    بر   مییطی   و   ژنتیدی  تأثیرات   مورد  در   برزیلی   معلم   501  کم   که با   پژوهشااای 

  ساط   مدرساه،  سان،   جنسایت،   نشاان داد از دیدگاه معلمان عواملی نایر  اسات،   شاده   انجا    یادگیری 

و  )منتونلی پونتی    در ایجاد باورهای هوشای افراد دتیل هساتند   ژنتی    دانش  تجربه،   درممد،   دانش، 

 .  ( 168:  2019،  1کراو ویت 

 باه  و  ساااازماان داده  اطرافماان  دنیاای  باه  کاه  هساااتناد  ماا  بااورهاای  این  کنادمی  بیاان  2دوئا  

  . دهندمی  را تشادیل  فرد هر  معنایی و  رفتاری  سایساتم  کلی طور به  و  بخشاندمی  معنا  تجربیاتمان

  انگیزشااای   متدیرهای برنقش  که  اسااات  هاییناریه  جملاه  از  دوئ    اجتمااعی  شااانااتتی ناریه

  جمله  پردازد. ازمی  افراد باورهای  ناا  بررسای کند و بهمی  تأکید  تیصایلی  پیشارفت  در  شاناتتی

  باورهای  شامل او که است  هوشی باورهای ،است(   2000) دوئ    تأیید مورد  که  افراد باورهای

از جمله عوامل شاخصایتی    3باورهای هوشای  .داندمی  افزایشای  باورهای هوشای و  کاتی  هوشای

ابطه تواند با عملدرد تیصاایلی رگیری هدف اساات و از این طریق میهسااتند که زیربنای جهت

  کاتی  هوشای  باور  که   افرادی   کند می   بیان   دوئ  (. 1699:  2004  ،   5وبساتر و   4)زوینگ داشاته باشاد  

. اسات   گیری اندازه   قابل   و   تدییرناپذیر   و  ثابت   هو ،   قبیل   از  منها   شاخصایتی   که صافات   معتقدند   دارند، 

  تدییر   وغیرقابل  ثابت   جوهر   ی    هو   که   معتقدند   دارند،   افزایشاای  هوشاای  باور  که   افرادی   درمقابل 

 .   داد   تدییر  را من   توان می   تجربه   و  تال   طریق   از   بلده  نیست 

  پیشاارفت  و  یادگیری  هایموقعیت به مموزاندانش  که  را ایشاایوه هو ،  ضاامنی هایناریه

 طریق  از  ساااپس  و  داده  قرار مورد تاأثیر  را  کننادمی  انتخااب  کاه  اهادافی نوع و  شاااونادمی  نزدیا  

 هایناریه  زمینه  در  ها پژوهش.  کنندمی  تعیین  را  هامن  تیصایلی  پیشارفت  تال ،  گریواساطه

 جهت مموزاندانش اطالعات به ارائه  مسااتلز   یادگیری  که  فرا  این  دهند،می  نشااان  ضاامنی
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  چگونه  که افراد اسات  این  دارد  اهمیت مننه.  باشادمی  ناکامل  اسات، ایگزاره  هایشابده  سااتتن

  . دهندمی  بساط و  ترکی   تدییر،  پاالیش، تجربه، از  تابعی  عنوان به  را  تودشاان  مفهومی  ادراکات

 (.102: 2019و دیگران،   1)دیاکونواین ادراکات در ناا  باور شخصی قرار دارد  

رساد بر عملدرد تیصایلی  با این وجود و بر پایه این مفروضاات، متدیر دیگری که به نار می

  تفدر   مورد  در  پیاژه  باراولین را  پذیریانعطاف. اساات  2پذیری شااناتتیانعطافتاثیر گذار باشااد  

 و  تدلیف  ی    گوناگون  هایویژگی همزمان  مدیریت  توانایی به  دارد  اشاااره و  کرد  مطرح  کودکان

دادهای رفتار را تنایم  دهد و برونمی  تشاادیل  را  هدفمند  رفتار  شااالوده  که منها بین  فعال  تدییر

.  سااازمانی اساات ریزیمیرک، حافاه کاری و برنامهکنند که معموال شااامل بازداری، کنترلمی

  مفهو   با  این. اسات  مسااله  ی    ابعاد از  بعد  ی    از  بیشاتر  بر  تمرکز  شاناتتی توانایی  پذیریانعطاف

 (. 2016 و دیگران،    3رایت  کارت)دارد  همپوشانی  انتزاعی پیاژه  عملیاتی  تفدر  تمرکززدایی

پذیری شاناتتی شاامل انتخاب فعاالنه راهبردهای شاناتتی متناسا  با اهداف فرد،  انعطاف

حل های مرتبط اما غیرمعمول (  )یافتن راهانطباق هوشامندانه با مییط شاخصای و تفدر تالق 

ممیز تیصایلی مساتلز  توانایی درک انعطاف . بخشای از عملدرد موفقیتبرای مساائل می شاود

ارتگا   .همننان که   (2002،  4وود  -دالنو)باشاد  ده از راهبردهای متفاوت میپذیر مساائل و اساتفا

  سایساتم  اجرایی  کارکردهای جمله  از  شاناتتی  پذیری انعطاف  معتقدند( 138: 2013)  5و دیگران

های جدید به ناریه.  دارند  عهده بر را  گیریتصمیم و  شناتتی  کنترل  فرمیندهای  که  است  کهنی

کنناد که شاااامل متدیرهای بنیاادی مانناد  پذیری بعنوان سااااتتااری چناد بعادی نگااه میانعطااف

(. در همین  2003،    6باشااد )دندالهای تاصاای چون حل مساائله میمزاج، شااخصاایت و مهارت

  های مییط پذیر   یعنی روان ساالمت  شاناتتی اساپیرو،  پذیریانعطاف یناریه  با راساتا ، مطابق

. عالوه بر اساات  باثبات  ارزشاامندی  لیاظ از  که  هاییفعالیت به  تعهد و  فرد ودت  بیرونی و  درونی

مموز ی  عامل مهم در تعلیم و درباره طبیعت دانش  ، مطالعهاهداف مموز  و روشااهای تدریس  

اند که فراگیران در مطالعه و یادگیری از رو  . پژوهش ها نشاان دادهتربیت میساوب می شاود  
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  نهاادهاای اجتمااعی   مهمترین  از  یدیهاای متفااوتی اساااتفااده می کنناد . باه همین دلیال مادارو  

و   روانشاناتتی اسااسای  نیازهای  رشاد موج  می تواند  که  مییطی  هساتند،  نوجوانان  اکثر برای

 مواجهه  در  بیاموزد منان به و  دهد هتوساع و  رشاد  را منان  توانمندی  گردد،  مموزاندانش  اجتماعی

 .دست گیرند به  را امور  کنترل و  باشند  انعطاف پذیر  شرایط نامساعد با

همساو با مننه گفته شاد ،ی  دیدگاه فلسافی و روان شاناتتی که ادعا می کند افراد بخش 

اعامی از چیزهایی که یاد می گیرند و درک می کنند ، تودشان شدل می دهند سازنده گرایی  

. طبق این ناریه تفدر در کهن قرار دارد و برتی موقعیت ها بهتر می توانند تفدر سااط   اساات  

. از مفروضاه های دیگر ساازنده گرایی این پرور  دهند    ایساه با دیگر موقعیت هاباالتر را در مق 

هایی را ایجاد کنند که یادگیرندگان بتوانند ، موقعیتاساات که معلمان به جای تدریس ساانتی  

سااتتن گرایی بیشاتر  . فعاالنه از طریق دسات کاری مواد و تعامل اجتماعی با میتوا درگیر شاوند 

ایجااد و طراح تااکیادی مییطبر  یاادگیری  مموز میور  دارد    هاای  هاایی کاه دانش  ، . مییط 

ای باشاد و با تصاورات شاناتت موقعیتی ، مشاارکتی ، مبتنی بر تدالیف اصایل و ارزشایابی زمینه

.  مموز  پیوندی ، انعطااف پذیری شااانااتتی و کارمموزی شااانااتتی همخوانی داشاااته باشاااد

 (.54؛ 1394ترجمه رضایی ،  1،2012شان  )

روانشاااناسااای تربیتی به عنوان ی  علم ساااعی دارد شااارایط و متدیرهای تاثیرگذاردر امر 

یادگیری در کالو نایر هدف ها ، رو  ها و متدیرهای انگیزشای را مورد مطالعه قرار داده و از 

در جهت تیقق این هدف به بررساای  .نتای  منها جهت بهبود کیفیت یادگیری کالو بهره گیرد  

 بط پرداتته و یادمور می شویم :پژوهشهای مرت

)  2لوئرماان تواناایی  2020و همدااران  اهمیات نسااابی هو  و  ( در مطاالعاه ای باا عنوان 

تودمگاهی در پیش بینی عملدرد مزمون و نمرات مدرسااه در حوزه های ریاضاای و زبان نتیجه  

گرفتند که هو  دانش مموزان و تودپنداره منها پیشابینی کننده های مهم پیشارفت تیصایلی  

ارگرفتن شاات  های مختلف دساتیابی در تیلیل پایه  می باشاد . این پژوهش بر اهمیت در ن

 های شناتتی و انگیزشی پیشرفت دانشجویان در حوزه های دانشگاهی تاکید می کند.

( به کشااف رابطه بین ادراک معلمان از باورهای هوشاای و اعتقادات  2019)  3مطالعات تیلور

 
1. Schunk 

2. Lauermann et al. 

3. Taylor 
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افراد از موقعیت های اجتماعی    منها نسابت به یادگیری انجا  شاد و نتای  مبین من بود که ادراک

و شاارایط تاخ تود ارتباط معناداری با باورهای هوشاای منان و تاثیر مسااتقیم بر عملدرد افراد  

 تواهد داشت.

( در پژوهشااای باه مطاالعاه ارتبااط بااورهاای هوشااای و عملدرد    2019دیااکونو و همدااران )  

تتر و پسار بودند . دتتران  دانش مموز کالو هفتم د 362تیصایلی پرداتتند .شارکت کنندگان  

باور هوشای افزایشای و جهت گیری تسالطی باالتری داشاتند .پساران در اجتناب از عملدرد نمرات 

باالتری داشااتند . یافته ها نشااان داد جهت گیری هدف مدانیساامی اساات که می تواند دلیل  

 ارتباط باورهای هوشی و پیشرفت تیصیلی در سنین نوجوانی را توضی  دهد .

 و هو  ضاامنی ناریه بررساای عنوان با تود تیقیق در (2014) 1ت و همداراندیساا 

 ی   عنوان به را هو  که مموزانی دانش که رساایدند نتیجه این به باورهای تودکارممدی

 از گیرند، می نار در اسات تاثیرگذار من در تربیت و بافت ای که مؤلفه و افزایش قابل مهارت

 دارند. نیز باالیی برتوردارندوعملدرد باالتری تودکارممدی احساو

 یناریه میا که اند پرداتته تجربی مطالعه به تیقیقی در ( 2013) 2دینارسار و دینجر 

 که کردند گزار  تجربی های مزمون شااود می اهداف به دسااتیابی باعث هو  ضاامنی

 .شااود می اهداف به دسااتیابی در منها باعث موفقیت هو  ی درباره افراد کهنی باورهای

 تصاویر به ی از دو مقاله یدی تواندن برای تصاادفی صاورت به دانشاگاه هشات دانشاجویان

 درمقابل افزایشای حالت ی   کاتی توانایی ی   مقابل در دانا عضاو ی   عنوان به هو  کشایدن

 در موفقیت و هو  لیاظ از افراد ضامنی ی ناریه ساپس، .شادند کاتی تعیین حالت ی  

 کنند می یادموری را مطال  افزایشای وضاعیت در که افرادی .شاد ارزیابی به اهداف دساتیابی

 حالت یعنی مطل  این و اسات ارثی یادگیریشاان و یادموری هو  کمتر توجهی قابل طور به

 به .اساات قرارگرفته تاکید و تأیید مورد هو  اکیدأ کاتی حالت به نساابت هو  افزایشاای

 اجتناب اهداف از پایین تری ساطوح و تسالط اهداف از باالتری ساطوح در که افرادی عالوه،

 وضاعیت ی   در اینده تا هساتند افزایشای وضاعیت ی   در بیشاتر اند شاده داشاته نگاه عملدرد

 که چیزی عنوان به فدری های توانایی دادن نشاان که دهد می نشاان ها یافته . باشاند کاتی

 فراگیری های مییط اساات، پذیر انعطاف باشااد تدییر غیرقابل و که ثابت از این بیشااتر

 
1. Diseth et al. 

2. Dinger & Dickhauser 
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 .کند می ایجاد انطباقی انگیزشی

بررسای رابطه بین باورهای هوشای و تودکارممدی تیصایلی با عزت نفس دانشاجویان دانشاگاه  

( انجاا  داد نتاای  پژوهش 1397مزاد اساااالمی واحاد بنادرلنگاه عنوان پژوهشااای بود کاه بیری )

باورهای هوشای و تودکارممدی تیصایلی با عزت نفس دانشاجویان دانشاگاه  نشاان می دهد بین

داری وجود دارد. همننین نتاای  مزمون مزاد اساااالمی واحاد بنادرلنگاه رابطاه ی مثبات و معنی

فریدمن نشاان می دهد مولفه باورهای هو  افزایشای در رتبه باالتری قرار دارد و از تاثیر بیشاتر  

نابراین تیقیقات پیشانهادکننده این مطل  اسات که تشاویق افراد به و باالتری برتوردار اسات ب

تواناد در نهاایات تودکاارممادی و عزت نفس منهاا را داشاااتن تفدر افزایشااای راجع باه هو ، می

 .افزایش دهد

 هوشای باورهای ای واساطه (در پژوهش تود با عنوان نقش1396در همین راساتا هاشامی )

 هدف جهتگیری و هوشای باورهای که داد یلی نشاانوعملدردتیصا  هدف گیری جهت دررابطه

 مسااتقیم صااورت به تال  و کاتی باورهای هوشاای .دارد مثبت تاثیر تیصاایلی عملدرد بر

 کنند. پیشبینی را تیصیلی عملدرد میتوانند

( نیز در تیقیق تود با نا  رابطه بین باورهای هوشای و عملدرد تیصایلی با  1396عابدی فر )

انگیزه پیشارفت در دانش مموزان پسار مقطع متوساطه دوره اول شاهر سایرجان  نقش واساطه ای 

نشااان داد انگیزه پیشاارفت در رابطه بین باورهوشاای جوهری و عملدرد    96-97سااال تیصاایلی

ها قابل  تیصایلی نقش واساطه ای دارد. بنابراین، افرادی که باور داشاته باشاند توانایی هوشای من

های مختلف برای عملدرد  شاااتری تواهند داشااات و به رو کاتی و تدادادی اسااات انگیزه بی

 کنند.تیصیلی تال  بیشتری می

 هو   کاتی  ی  ناریه  بین  رابطه  بررساای  به  که  ای  مطالعه  در  ( 2012و همداران )  راتن 

 به  پرداتتند،  دانشاجویان  تیصایلی  عملدرد  و  مشادولیت  ساط   و  انگیز   انتاار موفقیت،  مربیان، 

 من  به  نسابت  ریاضای،  هو   مورد  در   )ثابت (کاتی  ناریه  با  که مربیان  یافتند  دسات  نتیجه  این 

 دارای  که  دانشاجویانی  مورد  در  راحت  ریاضای بودند،تیلی  هو   افزایشای  ناریه  دارای  که  هایی 

 می  برتورد  دانشاجویان  این  با  ای  به گونه  و  کردند  می  قضااوت  بودند،  ریاضای  در  کمتری  توانایی 

 ریاضای  در  موفقیت  پایین برای  انتاارات  و  کمتر  انگیز   از  دادند می  گزار   ها  من  که  کردند، 

 تود  ضاعیفی از  عملدرد  نتیجه  در  و  شادند  نمی  موضاوع  درگیر  راحتی  به  و  هساتند  برتوردار 
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 .دادند می  نشان 

 های  هیجان  ایجاد  در  کاتی  هوشاای  باور  نقش  از  حاکی  ( 2012)   1همداران  و  کینگ  پژوهش 

 و  چن  تیقیق  باشاد و نتای   می  مثبت  های  هیجان  ممدن  بوجود  در  افزایشای  باورهوشای  و  منفی 

 روی  غیرمساتقیمی بر  و  مساتقیم  تأثیرات  هو   از  باورافزایشای  که  داد  نشاان  ( 2010)  2پاجارو 

عوامل   روی  بر  غیرمساتقیمی  و  مساتقیم  تأثیرات  هوشای،  کاتی  باورهای  و  ساازشای  انگیزشای  عوامل 

 پیشارفت  و  انگیز   در  کلیدی  نقش  هوشای،  باورهای  که  داد  نشاان  نتای   چنین  هم  .دارند  ناساازگار 

 .دارند  تیصیلی دانشجویان 

( در یا   2014)   3در تدمیال مطاالا  بیاان شاااده و از نگااهی دیگر ،الز  باه ککر اسااات الکی  

مطالعه اکتشااافی بر روابط بین انگیزه و کهنیت ،ویژگیها و اسااتراتژی های یادگیری، نشااان داد 

انگیزه ، تودکارممدی ،باورهای هوشای و انتساابات مربوط به عملدرد تیصایلی همگی نقش مهمی  

در موفقیت دانشجویان دارند .یافته نهایی این مطالعه حاکی از من بود که اگر می تواهید تصویری 

دقیق از عملدرد دانش مموزان بادسااات موریاد باایاد باه دقات برداشااات هاای مختلف این گروه از 

 های اطراف بررسی شود. رویداد 

( در پژوهشای به بررسای نقش واساطه ای   2019)  4همساو با این موضاوع مریسای و نسایلهان

انعطااف پاذیری شااانااتتی و تنایم هیجاان در رابطاه بین تااب موری و تیمال پریشاااانی در بین 

پذیری شااناتتی باالتری دانشااجویان ترکیه پرداتتند . یافته ها نشااان داد افرادی که انعطاف

دارند و در مزمونها بهتر عمل    داشاتند مشادالت کمتری را تجربه می کنند و تاب موری بیشاتری

 می کنند .

( در پژوهشاای با عنوان انعطاف پذیری شااناتتی و    2017)    5همننین کرکود و همداران

ارتباط من با پیشارفت تیصایلی و انتخاب شادلی دانشاجویان به این نتیجه رسایدند که انعطاف 

با افزایش انعطاف  کندو مهارت تواندنپذیری شااناتتی پیشاارفت تیصاایلی را پیش بینی می

 پذیری شناتتی کهنی افزایش می یابد .
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( نیز در پژوهشای طولی به مطالعه اثرات انعطاف پذیری    2011)   1در همین راساتا بارنز و زاتاری 

شاناتتی در ارتقای حافاه کاری و مهارت تواندن پرداتتند .یافته ها نشاان داد مهارت های عملدرد  

ک مطل  دارند و حافاه کاری و انعطاف پذیری شاناتتی پیش بینی  اجرایی ارتباط مساتقیمی با در 

 کننده معنی داری برای همه مدانها و زمانها هستند . 

  در   را  کشاااور  ی    نهایت  در و تانواده  فرد،  ی   تواند  می چه من  رساااد  می نار  به  این طور

 روانی سالمت  دارای تنهانه  که است  افرادی از مندیهبهر  دهد  همه یاری  از بیش  پیشرفت،  مسیر

.  اندگذاشاته سار  پشات  موفقیت  با را  تود تیصایالت  سایساتم مموزشای،  در  بلده،  هساتند  مناسابی

  عمل   قدرتمند مموزشاای  کم    ابزار  ی    همانند می تواند مموزاندانش  روانی  هایجنبه  از  مگاهی

  کنناد می  رفتاار  چگوناه  تااخ  درشااارایط  مموزاندانش  کاه  ندتاه  این  فهمیادن  نموناه  برای.   کناد

 و  معلم  مموزشای  های چنین رو   هم و  مموزشای ابزارهای  تاثیرگذاری  افزایش به  منجر تواندمی

  ساازمان   هایبراسااو ارزیابی.  گردد  مموزاندانش  پیشارفت نهایت  در  و پرور   و مموز   سایساتم

 مموزاندانش  که  هسااتند  هاییمدان  نه تنها  مدارو  ،(2017)  توسااعه و  اقتصااادی  همداریهای

  کاه   هساااتناد  اجتمااعی  هااییمییط  همننین  منهاا  کنناد، بلداهمی  کسااا   را  علمی  هاایمهاارت

. دهناد  توساااعاه  دارناد  رشاااد باه  نیااز  کاه  را  اجتمااعی-هیجاانی  هاایتواناایی  تواننادمموزان میدانش

شاناتتی  متدیرهای   به  را تود توجه  ساو  ی   از  پژوهشای  روندهای  چنین با  همساو  حاضار  مطالعه

شااخصاایت فراگیران در دو   ویژگیهای و  توانمندیها به  دیگر طرف از  و  تیصاایلی  عملدرد بر مؤثر

هوشاای  باورهای  چون  متدیرهایی  و  اساات  کرده  در پایه نهم معطوف  جنس دتتران و پسااران

مورد   تیصااایلی  عملدرد با  را  متدیرها این  ارتباط را در نار گرفته و  وانعطاف پذیری شاااناتتی

  عملدرد   بینی  پیش  در  متدیرهاا  این  از  یا    هر  اهمیات  باه  توجاه  باا.  اسااات  داده  رقرا  بررسااای

  گیرد می  قرار  اساتفاده  مورد پژوهش این  در  که  صاورتی به  تاکنون  حاضار  ترکی  مدل  تیصایلی،

  غنا   ضامن  پیشانهادی  مدل  رواین از. اسات نگرفته  انجا  کرده اسات،  بررسای  میقق  که منجا  تا

  عملدرد   بر  انگیزشاای و  شااناتتی  شااخصاایتی،  تأثیر عوامل  زمینه  در موجود  دانش به  بخشاایدن

  هاایبرنااماه  اجرای  و  طراحی  برای  الز   ی زمیناهکننادهفراهم  توانادمی  مموزان،دانش  تیصااایلی

 ساؤال این به  دارد قصاد  حاضار پژوهش  لذا  .باشاد منها  تیصایلی  عملدرد  ارتقاء جهت  ایمداتله

را بر اساااو مدل ساااتتاری باورهای هوشاای و   میا می توان عملدرد تیصاایلی  که  دهد  پاسااخ

مموزان پیش بینی کرد  به همین مناور فرضاایه های اصاالی و پذیری شااناتتی دانشانعطاف
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 فرعی پژوهش تعریف می شود:

فرضایه اصالی : مدل سااتتاری باور هوشای و انعطاف پذیری شاناتتی با عملدرد تیصایلی  

 برتورداراست.دانش مموزان از براز  مناسبی  

فرضایه فرعی : باورهای هوشای و انعطاف پذیری شاناتتی بر عملدرد تیصایلی اثر مساتقیم  

 دارند .

 

 روش تحقیق

 این  ممااری  جاامعاه.  بود  یاابی معاادالتمادل  رو   از  اساااتفااده  باا  همبساااتگی  نوع  از  پژوهش  این

گااناه    20  منااطق  اول  متوساااطاه  و دتتر پاایاه نهم در دوره  پسااار  مموزاندانش  شاااامال  پژوهش

 بین  از  ابتادا.  نفر بودناد  89417باه تعاداد     98-97تیصااایلی    ساااال  در  وپرور  تهرانمموز 

  مدارو،  این  از  کالو 24  سپس و  مدرسه 6اول تهران    دوره  متوسطه  پسرانه و دتترانه  مدارو

 ایتوشاه  برداری تصاادفینمونه  رو   ازبااساتفاده نفر 450ساپس .  شاد تصاادفی، برگزیده طوربه

  ناق   و  مخدو   پرساشانامه 15 اما .انتخاب شادند  پژوهش  نمونه  گروه عنوانبه  ای،چندمرحله

 برای  گیریتصامیم( مالک  (12015کالین نار .شادند  حذف بررسای  روند از  دلیل  همین به بود

  در   کنندگانشاارکت  مناساا   تعداد  اساات  معتقد او .  گروه نمونه قرار گرفت  افراد  تعداد  تعیین

و در   اسات  پرساشانامه  هایماده  تعداد  برابر 5  تا5/2سااتتاری،  معادالت  مدل برای مزمون نمونه،

گیری نمونه  شروع  از قبل  اجرایی  فرمیند  درمزمودنی قرار گرفت .  450سوال در اتتیار  82مجموع  

 شاااد. برای  داده هامزمودنی به  مطال   رازداری  حفظ و  مطالعه  هدف  تصاااوخ  در  توضاااییاتی

. شاد  اساتفاده  سااتتاری  و معادالت  عاملی  تیلیل  همبساتگی،  هایمزمون از  هاداده  وتیلیلتجزیه

  الگوی مفروا   در  مستقیم تأثیرات  مسیر،  تیلیل  هایاز تدنی    استفاده با  ابتدا  در  مناور بدین

 بر  متدیرها  علی اثر و  تعیین  متدیرهااز    مجموعه این  میان روابط  تا  گرفت  قرار  موردبررسای  شاده

توساااط   هاامزمون  این  کاه  گیرد  قرار  موردبررسااای  مفروا،  برازنادگی الگوی  همننین و  یدادیگر

 :از عبارت اند. ابزارهای پژوهش شده است  انجا Amos افزارنر   همننین و  SPSS افزارنر 

  ارزیابی   من هدف  و  دارد  ساؤال 48  پرساشانامه این:  عملدرد تیصایلی درتاج  پرساشانامه  -الف

 5  لیدرت طیف  صاورتبه  پرساشانامه  گذارینمره.  باشادمی مختلف  هایحوزه از  تیصایلی  عملدرد

-  8گذاری در مورد ساواالت شاماره  البته این شایوه نمره.  باشادمیزیاد(  )هی  تا تیلیای نمره

 
1. Kline 
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 توساط  پرساشانامه  این  میتوای( روایی  1383)درتاج   پژوهش در.معدوو می شاود    23-26-33

  ملفای  رو  توسط  هم  پرسشنامه  پایایی. گرفت قرار  تائید مورد  عاملی  تیلیل و رو   اساتید نار

:  تودکاارممادی  :اسااات  گردیاده زیر ارائاه  باه ترتیا   من  کاه نتاای   گرفات  قرار  ارزیاابی  مورد  کرونبااخ

، 73/0:  ، انگیز 64/0:  کنترل پیااماد، فقادان  93/0:  ریزی، برنااماه73/0:  ، تاأثیرات هیجاانی92/0

 .است ممده  دستبه 82/0  مقدار  حاضر،  پژوهش  در  کرونباخ  ملفای 74/0:  کل

  این بود،  (1ITIS)هو   ضامنی ناریه  مقیاو پژوهش،: ابزار پرساشانامه باورهای هوشای  -ب

  هاای ناریاه)تفدر    طرز  ناریاه  اسااااو( بر  2006)یتس  و  توساااط عبادالفتااح  باار  اولین  برای  ابزار

ماده من برای  7.  ماده اساات 14. این مقیاو دارای  شااد( تدوین 2000)دوئ  (  هو   ضاامنی

ماده دیگر برای ترده مقیاو باور افزایشای هو     7اندازه گیری ترده مقیاو باور کاتی هو  و 

کاامال  مخاالفم تاا کاامال   )ای لیدرت  درجاه 4این ابزار براسااااو یا  مقیااو  .شاااود  اساااتفااده می

ملفاای کرونبااخ کال این مقیااو در پژوهش رساااتگاار و همدااران  .  انادشااادهبنادی  درجاه(  قممواف 

 ممده  دساتبه 72/0  مقدار  حاضار، پژوهش  در  کرونباخ. ملفای  گزار  گردیده اسات83/0(  1388)

 .است

توساط  (  2CFI)پذیری شاناتتیی انعطافپرساشانامه  :پذیری شاناتتیپرساشانامه انعطاف  -ج

. کهندانی و ساؤالی اسات 20تودگزارشای کوتاه   شاده و ی  ابزار  ( معرفی2010)وندروالدنیس و 

را تیت دو   پذیری شااناتتیی انعطافهای پرسااشاانامهگویهدر پژوهش تود  (  1394ابوالمعانی)

روایی و  دادناد و  قرار(  گویاه 7باا  )پاذیری( و ادراک کنترلگویاه 13باا  عاامال پرداز  حال مسااائلاه)

ی کل این همساااانی درونی نمره.  پرساااشااانامه را در ایران مجددا  بررسااای کردندپایایی این  

و  893/0پذیری به ترتی  معادل  و ادراک کنترل  پرسااشاانامه و دو عامل پرداز  حل مساائله

کامال  مخالفم  )  ای لیدرتدرجه 7مقیاو   این پرسشنامه بر اساو. به دست ممد 81/0و  779/0

 ممده دساتبه83/0  مقدار  حاضار، پژوهش  در  کرونباخ  ملفای.  شاودری میگذانمره  (تا کامال  موافقم

 .است

 

 های پژوهشیافته

( درپژوهش  دتتر 217پساار و  218)نفر 435از من اساات که  شااناتتی حاکیاطالعات جمعیت

  اساتنباطی   و  توصایفی بخش  دو  در  هاداده  کنند.شارکت کرده و همگی در پایه نهم تیصایل می

 
1. Implicit theory of intelligence scale 

2. Cognitive  Flexibility  Inventory 
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  انیراف  و  میاانگین  باه  مربوط  توصااایفی  اطالعاات  1  جادول  در.  گرفتناد  قرار  وتیلیالتجزیاه  مورد

 . است شده ارائه  پژوهش شده  مشاهده  متدیرهای بین  کشیدگی و چولگی  همراه معیار به
 ( n:  435)های توصیفی متغیرهای پژوهش ویژگی  -1جدول 

 

  میادوده   از  متدیرهاا  از  یا    هی   چولگی  و  کشااایادگی  هاای  ارز   1  جادول  نتاای   بر  منطبق

-  بین  کشایدگی  و چولگی  های( شاات   2016)  کالین نار. از اسات  نشاده  تارج 2+  تا2- بین

  جدول   نتای   همننین  . اسات نرمال  منینی  مفروضاه  از  چشامگیر  انیراف  عد  بیانگر  2+تا  2

پیش بین تیقیق رخ نداده    متدیرهای  بین  در بودن  همخطی  مسااائلاه  که  دهد  می  نشاااان  فوق

   از  ی   هر  برای  تور  واریانس  عامل  مقادیر  و 1 از  کمتر  تیمل ضاااری   مقادیر  که. زیرا اسااات

 .نیست 10   از باالتر  بین  پیش  متدیرهای

قبال از انجاا  تیلیال عااملی تااییادی متدیرهاای مورد مطاالعاه در این پژوهش، پیش فرا هاای  

تیلیال عااملی تااییادی از جملاه نرماال بودن و داده هاای پرت چناد متدیره بررسااای و گزار  

 .  گردید

 های اندازه گیری متغیرهای پژوهش شاخص های برازندگی مدل – 2جدول 

هاترده مؤلفه  متدیرها  انیراف   میانگین  بیشینه  کمینه  

 استاندارد 

 کشیدگی  کجی 

 

ضری   

 تیمل 

VIF 

0/14 باور ثابت هوشی  باورهای هوشی   0/35  154/29  9281/3  626/0 -  188/0  636/0  572/1  

باور افزایشی  

 هو 

00/6  0/30  675/21  5211/4  607/0 -  359/0  789/0  268/1  

پذیری انعطاف 

 شناتتی 

پرداز  حل 

 مسئله

0/25  0/91  744/68  149/11  569/0 -  494/0  756/0  323/1  

00/6 کنترل هیجانی   0/42  664/27  3100/8  285/0 -  615/0  669/0  495/1  

عملدرد 

 تیصیلی 

00/7 تودکارممدی  0/35  841/26  3461/5  470/0 -  059/0 -  متدیر مالک  

00/8 تأثیرات هیجانی   0/40  239/28  7986/7  509/0 -  449/0 -  متدیر مالک  

ریزیبرنامه   0/17  0/65  471/45  3861/8  50/0-  071/0 -  متدیر مالک  

00/4 فقدان کنترل   0/20  473/14  0451/3  429/0 -  094/0 -  متدیر مالک  

0/19 انگیز    0/50  227/38  9282/5  293/0 -  065/0 -  متدیر مالک  
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، مادل هاای انادازه گیری متدیرهاای مورد مطاالعاه بررسااای و نتاای   2منطبق بر نتاای  جادول  

الز  به ککر اسات در این   .دهنده براز  مناسا  منها بودهای براز  در هر متدیر نشاانشاات 

مجذور ضاااری  همبساااتگی چندگانه  و    R=0.590پژوهش، ضاااری  همبساااتگی چند گانه  

R2=0.348   نشااان دهنده همبسااتگی معنادار و با میزان متوسااط بین متدیرهای پیش بین با

 .باشدمالک می

های به دسات ممده  به بررسای رابطه بین باورهای هوشای و انعطاف  با در نار گرفتن یافته 

مموزان پایه نهم پرداتته شااده و مدل پیشاانهادی  پذیری شااناتتی با عملدرد تیصاایلی دانش

 .  جهت بررسی اثر مستقیم بین متدیرها مورده شده است
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 پذیری با عملکرد تحصیلی  مدل ساختاری اولیه باورهای هوش و انعطاف   : 1مدل 

 

های براز  مدل میاسابه شاد، نتای   در مدل پیشانهادی ضارای  مسایر اساتاندارد و شاات 

- Chi=184/435مقیااو هاای ممااری از شاااات  هاای براز  نشاااان داد کاه کاای اسااادوئر  

square    676/0و شاات  اصاالح مقایساه=CFI  666/0، شاات  برازندگی هنجار شاده=NFI  ،

،  RMSEA=706/0و ریشااه تطای میانگین مجذورات    GFI=812/0نیدویی براز  شااات  

.  بود   79/0   تاا  31/0میادوده باارگاذاری عاامال از  .  بااشااادمی=cmin/df 019/4همننین مقادار  

بنابراین مدل سااتتاری نیاز به برتی   .باشادها نشاان دهنده عد  براز  مدل میهمه شاات 

ریانس بین برتی از تطاها این اصاالح انجا  و در نتیجه  اصاالحات داشات که با اضاافه کردن کوا

دسات ممده در مدل اصاالح شاده نشاان  یافته های به.  مدل از براز  قابل قبولی برتوردار گردید

، شاات   CFI=917/0و شاات  اصاالح مقایساه    Chi-square=511/275داد کای اسادوئر 

و ریشاااه تطای    GFI=965/0، شاااات  نیدویی براز  NFI=903/0برازندگی هنجار شاااده  

بااشاااد کاه می=cmin/df 019/4، همننین مقادار  RMSEA=071/0میاانگین مجاذورات  
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  عامل ها در مدل اصاالح شاده از   بارگذاری  .باشاددهنده براز  مناسا  مدل اصاالح شاده مینشاان

مدل اصااالح شااده رابطه باور هوشاای و انعطاف پذیری شااناتتی با   .بدساات ممد 81/0تا   42/0

 .دانش مموزان در زیر نشان داده شده است  عملدرد تیصیلی

 
 مدل ساختاری اصالح شده باورهای هوش و انعطاف پذیری با عملکرد تحصیلی  :2مدل 

 

عملدرد تیصیلی با در مدل مفروا اثر باورهای هو  با  2در نهایت مطابق یافته های مدل  

 001/0بدسات ممد که در ساط     t=444/4و همننین مقدار   461/0میزان مسایر اساتاندارد شاده  

 661/0ساتاندارد شاده اثر انعطاف پذیری با عملدرد تیصایلی  . همننین مسایر امعنادار می باشاد

 .معنادار است 001/0 سط   t =709/6با مقدار  

 B S.E. Beta C.R. P 

پذیری  انعطاف 

 شناتتی

 ***  709/6 661/0 087/0 585/0 عملدرد تیصیلی --->
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 بین متغیر های برونزاد و درونزاد و خرده مولفه ها در مدل مفروضه  : اثر مستقیم 3جدول 

 

نتای  مساایرهای اسااتاندار شااده بین متدیرهای درونزاد و برونزاد و ترده   3مطابق جدول 

همننان که  .  های منها به همراه تطای اسااتاندارد و نقطه بیرانی منها گزار  شااده اسااتمولفه

پذیری  باورهای هو  و انعطاف  دهد هر دو متدیرجدول نشاان مینتای  در مدل اصاالح شاده و 

 .قدرت تبیین نمرات استاندارد عملدرد تیصیلی را دارند

 

 گیریبحث و نتیجه

فرضایه اصالی : مدل سااتتاری باور هوشای و انعطاف پذیری شاناتتی با عملدرد تیصایلی دانش 

 مموزان از براز  مناسبی برتورداراست.

تادوین مادل علی عملدرد تیصااایلی بر اسااااو بااورهاای هوشااای و   هادف از این پژوهش

در این مدل عملدرد تیصاایلی دانش مموزان به عنوان ی  متدیر  . پذیری شااناتتی بودانعطاف

ریزی، فقادان  درونزاد مدنون توساااط پن  ترده مقیااو تود کاارامادی،تااثیرات هیجاانی، برنااماه

ابطه من با دیگر متدیر های برونزاد مدنون باور کنترل پیامد و انگیز   در مدل حضور دارد که ر

افزایشای هو ( و انعطاف پذیری شاناتتی )با دو هوشای )با دو ترده مولفه باور ثابت هو  و باور  

ترده مقیاو پرداز  حل مساائله و کنترل هیجانی( در مدل حضااور دارند. در مدل پیشاانهادی  

ه شادو یافته های بدسات ممده نشاان داد های براز  مدل میاساب ضارای  مسایر اساتاندارد و شاات  

ها نشاان دهنده عد  براز  مدل می باشاد. بنابراین مدل فرا شاده ، نیاز به برتی همه شاات  

اصاالحات داشات که با اضاافه کردن کواریانس بین برتی از تطاها این اصاالح انجا  و در نتیجه 

 ***  444/4 461/0 225/0 998/0 عملدرد تیصیلی ---> باورهای هوشی 

   810/0  000/1 تود کارامدی  ---> عملدرد تیصیلی

 ***  600/7 444/0 109/0 825/0 تاثیرات هیجانی  ---> عملدرد تیصیلی

 ***  484/11 678/0 116/0 333/1 برنامه ریزی  ---> عملدرد تیصیلی

 ***  392/8 451/0 039/0 329/0 فقدان کنترل  ---> عملدرد تیصیلی

 ***  492/11 679/0 082/0 943/0 انگیز   ---> عملدرد تیصیلی

باور افزایشی   ---> باورهای هوشی 

 هو 

000/1  419/0   

 ***  877/3 626/0 334/0 296/1 باور ثابت هو   ---> باورهای هوشی 

انعطاف پذیری  

 شناتتی

   559/0  000/1 کنترل هیجانی  --->

انعطاف پذیری  

 شناتتی

پرداز  حل   --->

 مسئله

563/1 227/0 651/0 886/6  *** 
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ایت در مدل مفروا، اثر باورهای  مدل اصااالح شااده از براز  قابل قبولی برتوردار گردید. در نه 

هوشاای با عملدرد تیصاایلی با میزان مساایر اسااتاندارد شااده معنادار می باشااد. همننین مساایر  

اساتاندارد شاده اثر انعطاف پذیری با عملدرد تیصایلی  معنادار اسات. همننان که نتای  در مدل 

درت تبیین نمرات اصااالح شااده نشااان می دهد هر دو متدیر باورهای هو  و انعطاف پذیری ق 

اساتاندارد عملدرد تیصایلی را دارند. بنابراین فرضایه اصالی پژوهش بعد از انجا  اصاالحات مبنی بر  

مدل ساااتتاری  باورهای هوشاای و انعطاف پذیری شااناتتی با عملدرد تیصاایلی دانش مموزان با 

 تایید گردید .   داده های اندازه گیری شده از براز  مناسبی برتوردار است، بر اساو یافته ها 

(؛  2013( ؛ دینجر و دینارساار )2020این یافته با پژوهش لوئرمان، میبنر و اسااتین مایر )  

( همساااو بود که نشاااان دادند باورهای کهنی    1398( ؛ پوالدی باغ بادرانی )   1396فر )عابدی

 مقوله ی   عنوان به هوشای شاود. باورهایافراد درباره هو  باعث موفقیت منها در تیصایل می

 دارای اسات، باالتر در ساطیی موقعیت به رسایدن برای فرد هایانگیزه زیرسااتت که انگیزشای

 اساسی است.  اهمیت

 عنوان چنین  بندورا تودکارممدی در تبیین این موضاوع می توان گفت درچارچوب ناریه

 به که افرادی با درمقایسااه تود هایتوانائی به نساابت قوی باورهای با افراد که شااودمی

دهند و می نشاان بیشاتری پافشااری و کوشاش تدلیف انجا  در دارند تردید تود هایتوانائی

 از بودن بهتر با تودشاان را اسات. بنابراین توانایی بهتر در امور تیصایلی هامن عملدرد درنتیجه

 میدهند نشاان با دیگران مقایساه در تیصایلی موفقیت یا و نمره در افتادن پیش و دیگران

 عاطفه و شاناتت ازجمله انگیزشای هایجنبه از بسایاری به را توجه گرایی ساازنده های .ناریه

 که با مفروضاه انگیز  و یادگیری معاصار های ناریه از بسایاری اصالی فرا .کند جل  می

 ها من اینده نایر موضاوعات برتی در افراد که اسات این دارد، همخوانی گرایی ساازنده های

 چگونه انگیز  که این و دارد نقش مدرسااه موفقیت در چیزی چه گیرند، می چگونه یاد

 بافت در تفدر و یادگیری .دارند  ضاامنی های ناریه دهد، قرار می تأثیر تیت را عملدرد

 عوامال از تاابعی عنوان باه کاه پیونادد وقوع می باه شااانااتات دربااره یاادگیرنادگاان بااورهاای

 نهایتا  و انگیز  ها، دیدگاه (.این1393شاان ،  ( کند می تدییر فرهنگی و اجتماعی شاخصای،

 به را مدیریتی های مهارت که . بزرگسااالنی دهند می قرار تأثیر تیت را پیشارفت و یادگیری

 کنند، می اساتفاده بهتری راهبردهای از بینند، می توساعه حال در توانایی یا صاورت قابلیت

 که منهایی با مقایساه در را انگیزتری چالش اهداف و دارند موفقیتبرای  باالیی تودکارممدی

 .کنند می دنبال نیستند، تدییر قابل ثابت و نسبتا  های مهارت چنین دارند باور
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 هساتند؛ یأو و نومیدی مساتعد شاوند، مواجه مشادلی با اگر ثابت، کهنیت با مموزاندانش

 چنین .دهند انجا  توانند نمی تودشاان وضاعیت تدییر جهت در اقدامی کنند فدر می چون

 تاأثیر یاادگیری در تواناد می کاه شاااود می پاایین باه تودکاارممادی منجر نااامیادی و یاأو

 می روبرو مشادل با که موقعی رشادی، با کهنیت مموزان دانش برعدس .باشاد داشاته نامطلوبی

 دهند، تدییر را تود راهبرددارد   احتمال من جای به و باشاند می تسالیم مساتعد کمتر شاوند،

 نام راهبردهای تود ساایر در یا بگیرند مشاورت دیگر اطالعاتی منابع از کنند، کم   طل 

 که فرا این دهند، می نشاان ضامنی های ناریه زمینه در ها .پژوهش شاوند درگیر دهی

 اسات، ای گزاره های شابده سااتتن جهت مموزان دانش اطالعات به ارائه مساتلز  یادگیری

 را تودشاان مفهومی ادراکات چگونه که کودکان اسات این دارد اهمیت مننه .باشاد می ناکامل

 باور ناا  در ادراکات این.دهند می بساط و ترکی  تدییر، پاالیش، تجربه از تابعی عنوان به

 و مورد ساودمندی در باورهایی و عقاید :شاوند می زیر موارد شاامل و دارند قرار شاخصای

چه  در من، اینده و شاخ  دیگر اطالعات و ها مگاهی با من ارتباط چگونگی و دانش اهمیت

باشااد.همننین یافته این پژوهش همسااو با یافته های  مناساا  اساات ممدن هایی موقعیت

( می باشاد . در تبیین ناری این 2017(، کرکود و لینویور ) 2019پژوهشای مریسای و نسایلهان )

رسایم که بعنوان ی  رویدرد مموزشای برای مساان  پذیری شاناتتی  می  یافته به ناریه انعطاف

کردن کسااا  دانش در حوزه های پینیاده و با تعریف ناق ، دانشااای که با طرح موضاااوعات  

کنند مطرح شده است و موید من است که افرادی که  اندازهای مختلفی را ارائه میکوچ ، چشم

ت کمتری را تجربه می کنند  و تاب موری باالیی  انعطاف پذیری شاناتتی باالیی داشاتند مشادال

کنند . تفدر در کهن قرار دارد و انعطاف پذیر شناتتی در برتی دارند و در مزمونها بهتر عمل می

موقعیت ها می تواند تفدر ساط  باالتر را در مقایساه با دیگر موقعیت ها پرور  دهد و عملدرد  

 ش تبیین می شود.  بهتری را ایجاد نماید و فرضیه اصلی پژوه

فرضایه فرعی : باورهای هوشای و انعطاف پذیری شاناتتی بر عملدرد تیصایلی اثر مساتقیم  

 دارند .

مطابق یافته های مدل مفروا اثر باورهای هو  با عملدرد تیصیلی با میزان مسیر استاندار  
 معنادار می باشاد و 001/0بدسات ممد که در ساط    =444/4tو همننین مقدار   461/0شاده  

مساتقیم و معنادار باورهای هوشای بر عملدرد تیصایلی بود که این یافته با پژوهش  اثر نشاانگر

( ،کینگ  2013(؛ دینجر و دینارسار )2019( ؛ دیاکونو  و همداران )2020لوئرمان و همداران ) 
( همسااو بود که نشااان دادند   1396فر )بدی(؛ عا 1398( ؛ رحمتی نژاد )   2012و همداران )  
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 در شاود.این  پژوهشاگرانباورهای کهنی افراد درباره هو  باعث موفقیت منها در تیصایل می

هم  با تیصایلی عملدرد و هوشای باورهای که یافتند دسات نتیجه این به مشاابهی پژوهشاهای
 برتوردار باالتری یلیتیصاا  عملدرد از افزایشاای هوشاای باورهای داری افراد و دارند رابطه

در تبیین این یافته به ناریه شااناتتی اجتماعی دوئ  می رساایم که در الگوی تود  .هسااتند
 باورهای هوشای را به دو دساته باور افزایشای و باور کاتی هو  تقسایم کرده بود .دانش مموزانی

 و داشات تواهند بیشاتری انگیزه اسات افزایش قابل ها من هوشای توانایی باشاند داشاته که باور

 باور فرد ی   که کنند زمانی می بیشاتری تال  تیصایلی عملدرد مختلف برای های رو  به

 و موقعیت یادگیری به او رویدرد بر اساات، رشااد حال در یا ثابت صاافت ی   هو  دارد

 مورداسااتفاده، راهبردهای اساانادها، تال ، به مربوط باورهای هدف، گیری جهت پیشاارفت،

 مدرساه در مموزان دانش که این به توجه با اسات تاثیرگذار وی انگیز  و عزت نفس ها، نمره

 تنها نه را تود عملدرد و کنند می مقایساه هم با را تود و مدا  هساتند یددیگر با تعامل در

 ناشای را تود عملدرد و کنند می هم مقایساه با دیگر های زمینه در بلده تیصایلی عملدرد در

میگیرند.  نار در ویژگی مثبت ی   عنوان به را تود هوشای باورهای و دانند می تود هو  از
 چگونگی مواجه نیوه بر باور این پذیرد، می را هوشاای باورهای از یدی یادگیرنده که زمانی

 زمانی اسااو این میگذارد بر تأثیر وتفسایرمنها دهی پاساخ نیوه و یادگیری تدالیف با او شادن

 در صادد اسات، افزایش قابل و پذیر انعطاف کیفیتی هو  که شاوند متوجه مموزان دانش که

مطالعات ) دیسات و  با منطبق و برممده تود تیصایلی مهارتهای و هوشای تواناییهای افزایش
( ،  1394؛ رضاااایی و سااابزی ،   1397؛ بیری ،   2010؛ چن و پااجاارو ،     2014همدااران ،  

عملدرد   و رفته باال منها نزد توانایی بهبود برای تال  و تیصاایلی فعالیتهای کهنی ارز 
 که اهدافی نوع و باورها تأثیر تیت مموزان دانش این بنابراین میدنند تجربه را بیشااتری

 اهل اموزان دانش کنند . اینمی اسااتفاده عمیق سااط  انتخاب کرده اند از راهبرد یادگیری

و  امتیان پرساند و جهت می و مرتبا ساوال چالش هساتند دنبال هساتند و به وریسا   تال 
 امتیاان دلیال باا هر باار تجرباه همین دهناد باه می ترج باه بیشاااتری تال  تداالیف انجاا 

برای  و دارند تاکید تود قابلیتهای بهبود بر رسااد می نار به یابد و می انهاکاهش اضااطراب
 ایده دارند تمایل منها . هساتند چالشای موقعیتهای دنبال به میدنند و تال  هدف به رسایدن

 یا بپذیرند را منها چند هر دهند، قرار توجه مورد و کنند بشاانوند، بررساای را جدید های

 مند عالقه . هسااتند متعارف غیر و غیر ساانتی پذیر، انعطاف مموزان، دانش این . نپذیرند

 معنی این به این تمایالت هساتندو دیگران عقاید پذیر  مماده و کنند ساؤال همیشاه هساتند
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 .نیستند تود عقاید و اصول به پایبند و هستند اصولی غیر افرادی منها که نیست
(   1396؛ هاشاامی ،  1396؛ عابدی فر ،   2012همسااو با مطالعات ) راتن ، گود و دوئ  ،  

 که روند می هدافیا ساراغ دانند به می وکاتی ناپذیر انعطاف راکیفیتی هو  که اموزانی دانش

 ها من اعتقاد تواند می امر این دالیل ترین مهم از یدی .طلبد می را تال  انگیزه و حداقل

 به و کنند می عملدرد را انتخاب افراد اهداف این توانایی باشاد و هو  بودن تدییرناپذیر به

 کنند .این می اساتفاده شاناتتی ساطیی راهبردهای از درسای تدالیف با مواجهه در من تبع

 تود درنار دهندکه می را انجا  و فعالیتهایی نیساتند وریسا   چالش دنبال به اموزان دانش

 مقایسه در اینده برای دهند راانجا  ساده فعالیتهای کنند می کند وسعی توب جلوه ودیگران

 دانند. می تود هو  از ناشی را تود عملدرد نگیرند سرزنش قرار مورد تود همدالسان با
دهد که باورهای هوشی زیربنای جهت گیری هدف است و مدانیزمی است  یافته ها نشاان می

که می تواند دلیل ارتباط باورهای هوشای با پیشارفت تیصایلی در سانین نوجوانی را توضای  دهد  
 (.  2019) دیاکونو و همداران ، 

 فعال درگیری ساط  هو ، مورد در کاتی باور (،2008مساتر ) و دوئ   تیقیق به توجه با

 در موثری نقش هو ، مورد در افزایشاای باور مقابل، در ولی دهدنمی را افزایش یادگیری

 احتمال دارند ازهو  افزایشای باور که مموتتگانی دانش دارد. یادگیری فراگیران تودتنایمی

 باور که از مموتتگانی دانش بدهند. همننین، نشاان تود از ساازشای رفتاری الگوهای که دارد

 را یادگیریشاان و انگیزه تا کنندمی تال  بیشاتر تنها کنند نهمی طرفداری افزایشای هوشای

 نشااان تود از یادگیری نواق  نمودن مشااخ  برای بیشااتری تمایل بلده مدیریت کنند،

 این پس هساتند، مرتبط سااتتارهای انگیزشای با هوشای باورهای که این به توجه با دهند.می

 نهاایتاا و یاادگیری تودکااراماد راهبرهاای انگیزشااای، بااورهاای میاانجیگری باا قاادرناد بااورهاا

عنوان   به هو  به فراگیران که زمانی  .دهند قرار تأثیر تیت را فراگیران تیصایلی پیشارفت

 و تیصاایلی هایمهارت افزایش صاادد در بنگرند، افزایش قابل و پذیر انعطاف کیفیت ی  

 توانایی بهبود برای تال  و تیصایلی های فعالیت کهنی ارز  میند وبرمی یادگیری توساعه

 با بایسات می مموزشای و درسای های برنامه تنایم و بنابراین طراحی رود.می باال ها من نزد

 افزایشای سامت به فراگیران ادراک تدیر درجهت و تودکارممد یادگیری هایناریه میوریت

این   .گیرد صاورت موفقیت، به درنیل فراگیران اساتقالل و تال  اهمیت و توانایی و هو  بودن

( مورد بررسای قرار گرفت و نتیجه گرفت  تاکید بر تقویت 1398موضاوع در پژوهش حسانی راد )

بخشاااد.  مموزان عملدرد تیصااایلی منان را بهبود میباورهای هوشااای افزایشااای در میان دانش
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 در باورهای هوشای گیری شادل در معلمان نگر  بودن نندهک تعیین به توجه با همننین

باشااند )   مگاه افراد تیصاایلی پیشاارفت بر باورها این تبعات از معلمان که بایدمی فراگیران

 ( .2013،  1کوماراجو و نادلر

همننین مطابق یافته های مدل مفروا مسایر اساتاندارد شاده اثر انعطاف پذیری با عملدرد   

معنادار اسات. یافته دیگر این پژوهش حاکی   001/0 ساط   =t 709/6با مقدار    661/0تیصایلی  

از اثر مسااتقیم و معنادار انعطاف پذیری شااناتتی بر عملدرد تیصاایلی بود که با پژوهش های 

( همسااو بود . 1394( ؛ حساان مبادی )  2017(، کرکود و لینویور ) 2019)  مریساای و نساایلهان

( نیز باه اهمیات نقش انعطااف پاذیری شااانااتتی در  1396همساااو باا این پژوهش زغیبی قنااد )

او یافته های فوق و عملدرد تیصایلی اشااره کرده اسات.در تبیین این یافته می توان گفت بر اسا 

  )شااناتتی پذیر انعطاف یعنی،(موفق یادگیرنده داشاات  ( می توان اظهار  2007نار اسااپیرو )

 مجددا  را دانش راحتی به متنوع موقعیتی تواساتهای پاساخ به در تواند می که اسات کسای

 پذیری انعطاف این موردن دساات به یادگیرندگان برای .ببرد کار به و کرده سااازماندهی

 کنند بررسای را مسائله فضاای دفعاتبه  و کنند درک را مساائل کامل پینیدگی باید شاناتتی

 فرد که این .دهد را تدییر فضااا تواند می اهداف و متدیرها در تدییر چگونه که ببینند تا

 بر که اسات فرایندهایی و دانش بازنمایی شایوه از تابعی دهد انجا  را کار این تواند می چگونه

 هامهارت و دانش انتقال با زیادی تا حد ناریه کنند .این می کهنی عمل های بازنمایی من

 دیدگاه از اطالعات ارائه بر همین دلیل به . دارد ارتباط اولیه یادگیری های موقعیت از فراتر

 ارائه را متعددی که مثالهای کند می تاکید زیادی موردی مطالعات از اساتفاده و متعدد های

 مموز  که وابساته اسات بافت به ای گونه به کارممد یادگیری ناریه این دیدگاه از کنند. می

 سااتت اهمیت دانش بر شاناتتی پذیری انعطاف ناریه این، بر عالوه .میطلبد را تاصای بسایار

 این فرصات باید بگیرند، یاد مناسابی شایوه به یادگیرندگان که این برای کند؛ می تاکید یافته

ناریه  طبق .دهند توسااعه اطالعات از را تود های بازنمایی که باشااند داشااته اتتیار در را

 یادگیری میتوای از باید یادگیری های فعالیت (2007شااناتتی اسااپیرو ) پذیری انعطاف

 حیطه اندازه از بیش ساازی سااده از باید مموزشای مطال  .فراهم کنند متعددی های بازنمایی

 و نمونه بر باید مموز  .کنند حمایت بافت به دانش وابساته از و کنند اجتناب میتوایی های

 به دانش منابع .کند تاکید دانش سااتت باید بر اطالعات انتقال جای به و باشاد مبتنی مثال
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 .باشاند منساجم و یافته زیادی ساازمان حد تا باید باشاند، شاده بندی طبقه که این جای

 در که ای پایه های و ناریه مفاهیم انتقال تا کند اساتفاده عملی و واقعی بافت از باید مموز 

 سازد. میسر را شوند می برده کار به پویا هایموقعیت
تیقیقات مختلف حاکی از من اسات که هو  و دانش به تنهایی تضامینی برای توشابختی و 

 شاوندموفقیت در مدرساه نیساتند و عواملی بیشاتر از اینها موج  توشابختی و موفقیت افراد می
نیازی که موج  رشاد ویژگیهای شاخصای دانش مموزان شاود، مانند جرئت و جساارت، تدییر و . 

 با  غالبا   که اسات  اجرایی  عملدرد  مؤلفه  ی   شاناتتی نیز  پذیریسارساختی و پشاتدار وانعطاف
 (. 2020،  1گالیر-) وارنیر  شودمی  استفاده  مترادف  صورت به  تدییر  قابلیت

ساازی  مموز  و پرور  نیازی جدید احسااو شاده اسات و با فرهنگ بر این اسااو در حوزه 
توجه به این ندته ضروری است . توان راه را برای ی  عملدرد توب هموار کرداین نقاط قوت می

تواند درنتیجه اثرات مساتقیم هر دو متدیر باورهای  که پیشارفت و رشاد تیصایلی در مدرساه می
فته و عاملی موثر در شااادل دهی هویت مثبت در  هوشااای و انعطاف پذیری شاااناتتی قرار گر

، افراد با معنی دادن به رویدادها یا    2مطاابق با ناریه ساااازه شاااخصااای کلی .نوجوانان باشاااد
بینی می کنندو رفتار منها بوسیله گستر  یافتن تعبیرشان  تعبیرکردن منها این رویدادها را پیش

.پس مموز  چیزی نیساات جز هنر ودگیرد و فعالیتشااان هدایت می شاا از من دنیا شاادل می
 (.2010)کلی ،   ارکردن کهن های جوان با هدف ارضای کنجداوی در گا  های بعدبید

  ناا    هایگذاریسیاست  در توانمی را پژوهش این  به گروه هدف ما، نتای طورکلی با توجهبه
عملدرد   منان، به  مناسا  مموز  و  ایجاد شارایط مناسا  برای فراگیران  با و  کارگرفت به  مموزشای
. در فرمیند مموز ، میصااولی در حال تولید اساات و هدف و وساایله بخشااید  ارتقاء  را  تیصاایلی

های اجتماعی  بنابراین باید مراق  بود تا ابزار شاااخصااای با هدفاند. مموزشااای به هم پیوساااته
ازطریق .گرایش و میل به رویدردهای ساااتت دانش ارزشاامند ارتباط معناداری داشااته باشااد

. بناابراین باازبودن کهن، رونی و وابساااتاه باه موقعیات اساااتباازنمااییهاای چنادگااناه، باا ارتبااطاات د
گشودگی به تجربه، گفتگوهای مشارکتی و حمایت اجتماعی می تواند شخ  را در تدییر عادات  

 (.1394درتاج ،کهنی و درنتیجه ساتت دانش ویژه و منعطف مدد رساند)
نعطاف پذیری شاناتتی  و مهارت های ارتباطی با برنامه درسای ویژه تلفیق به موقع مموز  ا

می تواند به دانش مموزان کم  کند تا در این دوره  حساااو زندگی انتخابهای بهتری داشااته 
مننه که می  ( و مهارت ها )  داندمننه که می.تال  بر نهادینه شااادن دانش این افراد )باشاااناد  
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( به چگونه از مهارت های تود اساتفاده کند  ( و نگر  ها )  تواند توساط داشاته هایش انجا  دهد
 نوجوانان ما کم  می کند تا در تدالیف اجتماعی و تیصیلی بازتوردهای مثبت دریافت کنند.

: اول، اساتفاده از    در تعمیم نتای  مطالعه حاضار باید به وجود برتی میدودیت ها توجه کرد

این .  رساااندرا به قطعیت به اثبات نمی  ن متدیرهامدل یابی مساایر که علیت در روابط بیرو  

  دو ، .  شاااودمیادودیات باا انجاا  پژوهش هاای طولی و مزماایشااای در مطاالعاات بعادی برطرف می

کنندگان  دقتی مشارکتهای تودگزارشی که احتمال عد  صداقت و بیاستفاده تنها از پرسشنامه

بنابراین   .پژوهش را به دنبال دارد  ها و در نتیجه کاهش اعتباردر پاساااخگویی به پرساااشااانامه

های حاصاال از شااود که روشااهایی نایر مصاااحبه و مشاااهده نیز در تدمیل دادهپیشاانهاد می

مموزان پایه نهم شااهر تهران انجا  شااد  این مطالعه روی دانش.  پرسااشاانامه به کار گرفته شااوند

.  ای دیگر انجا  شااود ها پژوهش در شااهرهشااود برای تعمیم نتای  به سااایر نمونهپیشاانهاد می

هایی برای دبیران برگزار شااود که کارگاههمننین در قال  پیشاانهادات کاربردی ،پیشاانهاد می

ماانناد تفدر انتقاادی و ارتبااط باا  )  هاای اجتمااعی منااسااا گردد کاه در من باه مموز  مهاارت

تر در  پذیری شاناتتی بیشا های تدریسای که به پرور  انعطافو ارائه و معرفی رو (  همسااالن

برای پرور  فدر بااز و منعطف ، مهم ترین عاامال ایجااد    انجااماد پرداتتاه شاااود .مموزان میدانش

عادت های مناساا  کهنی اساات . ایجاد عادت های مناساا  کهنی ، مثل راه های فدر کردن ، 

نگریساتن به جهان و ممایه های کهنی  ، انواع دانشای که به وسایله شاخ  سااتته می شاود را از 

   شاااان می دهاد .همننین باه معلماان و والادین مموز  داده شاااود تاا از طریق دادن پیش ن

های مناسا  و تعامل پایدار با دانش مموزان  در زمینه القای باورهای هوشای افزایشای گا   فعالیت

متدیر و منعطف مموزشاای بر اساااو نیازهای    بندیزمان  شااود  می  پیشاانهاد متر  در بردارند  و

 .  ور کار مدارو قرار گیردمموزان در دستدانش

 

 سپاسگزاری

اناد  کرده  همدااری  پژوهش  این  انجاا   در  کاه  عزیز  مموزاندانش  و  میتر   فرهنگیاان  کلیاه  از

 .سپاسگزاریم
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